مشاكل االصابه بالقمل

أحيانا يشكو الطفل من حكة يف الشعر أو رمبا تالحظ أنه يف كثري من األحيان يحك رأسه أو لرمبا حينام تبحث بدقه يف
فروة رأسه قد ترى الخدوش أو ما يبدو كحبات الرمل الصغرية عالقه بشعره ،تدرك حينها أن طفلك يعاين من القمل!

ما هو قمل الرأس؟

قمل الرأس هو عباره عن حرشات صغرية تتغذى عىل دم اإلنسان وهذه الحرشات ليست خطرية ألنها ال تحمل أي أمراض ،ولكن
لدغة القمل ميكن أن تسبب الحكة و الجروح يف فروة الرأس.

كيف حصل طفيل عىل القمل؟

ينتقل القمل بسهولة من شخص آلخر عن طريق ملس مالبس الشخص املصاب ،مفارش الرسير ،املناشف ،مشط الشعر ،والقبعات.
يف كثري من األحيان ،ينقل األطفال القمل لآلخرين عن طريق مشاركتهم يف إستخدام البطانيات ،األلعاب املحشوة ،أو السجاد.

هل ميكن الوقاية من قمل الرأس

وجود القمل ليست داللة عىل أن الطفل غري نظيف ،ولكن اتخاذ بعض اإلحتياطات يقلل من فرص الحصول عىل القمل:
•تجنب االتصال املبارش مع الطفل املصاب.
• َعلَّ َم طفلك بأن ال يشارك األغراض الشخصية مع اآلخرين مثل األمشاط والقبعات واألوشحة ،أو ربطات الشعر.

كيف يعالج قمل الرأس؟

•اطلب من الطبيب أن يويص بعالج لقمل الشعر واتبع بعناية طريقة استخدام العالج الطبي املوصوف .تجنب استخدام أدوية
القمل عىل األطفال دون سن الثانيه من العمر .ميكن للطبيب أن يويص بالعالجات البديلة إذا كنت تفضل عدم استخدام الدواء
املوصوف للقمل أو إذا كان عمر طفلك أقل من عامني .
•اغسل مفارش الرسير واملالبس يف ماء ساخن جدا ( 128.3درجة فهرنهايت) أو ضعها يف أكياس محكمه األغالق ملدة  ١٠ايام.
بالنسبه للمشط ،فرشاة الشعر ،وربطات الشعر ،أو غريها من األشياء التي يستخدمها الطفل فيجب أن توضع يف املاء الساخن أو
يف دواء القمل (أو ببساطه رميها و التخلص منها)  .نظف األرضيات و األثاث باملكنسة الكهربائيه  ،و خصوصا األرائك واملناطق
التي يستخدمها األطفال .يجب رمي كيس املكنسه الكهربائيه أو تفريغ صندوق املكنسه امليلء بالنفايات عىل الفور بعد
التنظيف.
•إذا كان أحد أفراد األرسة اآلخرين مصاب بالقمل ،فيجب معالجتهم يف نفس الوقت الذي تعالج فيه الطفل.
•كرر العالج مره أخرى بعد  ١٠-٧أيام عىل النحو املوىص به من قبل الطبيب ألن بعض البويضات قد تكون بقيت حيه بعد
املعالجة األوىل .لذلك تعاد املعالجه مره اخرى لقتل القمل الجديد الذي فقس.

متى ميكن لطفيل العودة إىل مركز رعاية األطفال أو اىل الروضه؟

تتطلب معايري ترخيص مراكز رعاية األطفال يف والية إلينوي ان يستبعد الطفل املصاب بالقمل حتى صباح اليوم التايل للمعالجة
األوىل .ميكنك ان تسأل معلم الصف يف الحضانه حول سياسة املركز أو املدرسة حول هذا املوضوع.
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